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Вплив метеорологічних і кліматичних факторів на організм людини проявляється в особливостях 

самопочуття і в протіканні або загостренні хронічних захворювань. Біокліматичні показники (індекси) є 

непрямими індикаторами оцінки стану навколишнього середовища людини, характеризуючи фізичні 

особливості її теплової структури. Первомайський район Миколаївської області має великий природно-

кліматичний та історико-культурний рекреаційний потенціал, саме тому в основу визначення передумов 

розвитку рекреаційної діяльності на території цього району слід покласти результати дослідження в тому 

числі біокліматичних показників. 

За класифікацією Є.Г. Головіної і М.А. Трубіної [1-2] для характеристики біокліматичних умов слід 

використовувати шість основних груп показників: температурно-вологістні; температурно-вітрові 

(індекси холодного стресу); температурно-волого-вітрові (для тіньових просторів); температурно-волого-

вітрові (з урахуванням сонячної радіації); індекси патогенності і мінливості клімату; індекси 

континентальності клімату. 

Для характеристики біокліматичних умов як представник температурно-вологістних показників 

території використовувався індекс дискомфорту DY (бали), який широко використовується в Японії) [2] і 

визначається за формулою: 

 

DY = 0,99Т+0,36Тd +41, (1) 

 

де Т – температура атмосферного повітря, 0С; Тd – температура точки роси. 

 Вважається, що нормальне теплосприйняття характеризується таким діапазоном: 60 < DY ≤ 70 [2]. 

Як вихідні дані в цьому дослідженні були використані матеріали щострокових спостережень за 

такими метеорологічними характеристиками як температура атмосферного повітря (0С), швидкість вітру 

(м/с), атмосферний тиск (гПа), тиск водяної пари (гПа), відносна вологість (%), точка роси (оС) за кожну 

добу 2016 року, надані адміністрацією метеорологічної станції міста Первомайськ (код станції: 4813090). 

Діапазон використаних показників охоплює усі стандартні строки спостережень (00; 03; 06; 09; 12; 15; 

18; 21 годин щодобово) за період з 1.01.2016 по 31.12.2016 року. 

Під час проведення дослідження було розраховано індексу дискомфорту DY з використанням 

формули (1). Розрахунок і аналіз індексу дискомфорту здійснювався за кожен з восьми строків кожної 

доби 2016 року.  

Аналіз отриманих результатів показав, що щострокові значення індексу DY знаходяться в діапазоні 

від 11 до 83 балів, середнє за рік значення показника складає 53 бали. Оскільки діапазон комфортних 

значень складає 60-70 балів, то середнє значення DY свідчить про переважання умов дискомфорту, 

пов’язаного із холодом. Комфортні умови (DY в діапазоні 60-70 балів) спостерігаються влітку разом із 

незначною кількістю значень, які перевищують 70 балів (дискомфорт, пов'язаний із спекою). Протягом 

всього іншого періоду спостерігаються переважно значення DY, які свідчать про дискомфортні умови.  

Повторюваність дискомфортних умов, пов’язаних із холодом, за індексом DY складає 65,1 %. 

Комфортні для людини умови спостерігаються лише в 22,8 % випадків, а повторюваність дискомфорту, 

пов’язаного зі спекою, складає 12,1 % випадків. Якщо ж врахувати багаторічну складову, то слід 

зазначити, що у перші п’ять місяців 2016 року значення індексу DY декілька підвищені, а починаючи з 

червня вони стали трохи нижчі. Отримані результати вказують, що за індексом дискомфорту на території 

Первомайського району Миколаївської області в 2016 році спостерігалися недостатньо комфортні умови. 
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